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APRESENTAÇÃO 
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CONCEITO 

Comunicar-se bem é uma das mais desejadas competências do profissional atual. 

Vivemos em uma sociedade de altíssima interatividade, onde a capacidade de 

comunicação precisa ser totalmente ajustada a estes novos padrões, novos tempos. A 

boa comunicação é fundamental na vida de qualquer ser humano, independentemente 

do cargo, do perfil e pode ser o grande diferencial na sua vida. 

 

Como sabemos, grande parte dos problemas em uma organização são gerados por 

falhas de comunicação. Se você tem dificuldades para expor suas idéias de forma clara 

e objetiva e na hora de uma apresentação em público, discurso ou palestra ou em busca 

de um cargo de liderança, ou ainda em reuniões de negócios, contatos com clientes, 

vendas, entrevistas, ou até mesmo em uma simples mesa de amigos nos encontros 

casuais você encontra dificuldades! Saiba que este é o momento, nunca foi tão 

importante ampliar a capacidade de se comunicar com as outras pessoas. A boa 

comunicação fará toda a diferença na sua vida. Seja bem-vindo ao Treinamento de 

Oratória FALAR PARA VENCER. 

 

OBJETIVO 

Desenvolver a habilidade de falar bem em público implica muito mais do que apenas 

conhecer ou dominar a norma, exige principalmente orientação técnica, vontade de 

aprender, dedicação, entusiasmo, espontaneidade e muito treinamento, pré-requisitos 

básicos para todo bom orador. 

 

Desta forma, o Treinamento de Oratória FALAR PARA VENCER, seja em grupo 

(turma) ou individual, visa proporcionar ao treinando as condições necessárias para 

enfrentar todas as situações pertinentes ao uso da fala propiciando conhecimento e 

habilidades através de técnicas e exercícios práticos, utilizando som e microfone do 

início ao término, com simulações de fala em público, discurso, discurso de improviso, 

palestra e entrevista, afinal os poetas nascem, os oradores se fazem. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Como dominar as tensões iniciais e desenvolver autoconfiança; 

2. Autocontrole: domínio do medo, nervosismo, insegurança, inibição; 

3. Técnicas de concentração, relaxamento e respiração para controlar a ansiedade; 

4. Linguagem verbal e não-verbal; 

5. Como evitar o “branco”, os vícios de linguagem e aprender a focar no assunto; 

6. Postura corporal; 

7. Obter equilíbrio diante do inesperado e desenvolver habilidade de improviso; 

8. Espelhamento, empoderamento, assunto de apoio; 

9. Como conquistar o público, desenvolver persuasão, carisma e o seu estilo 

pessoal; 

10. O que fazer para manter a atenção do público; 

11. Como organizar a apresentação para que fique atraente e consistente; 

12. Exercícios e técnicas para desenvolver um conteúdo mais criativo; 

13. Como dirigir reuniões eficazes, apresentar projetos e participar de entrevistas 

com desenvoltura; 

14. Recursos audiovisuais: como e quando utilizar imagens, textos e microfone; 

15. Como lidar com as perguntas do público, e responder a objeções de forma 

tranquila. 

 

FOCO NO RESULTADO 

Comunicação altamente eficaz, propiciando conhecimento, desenvolvendo as 

habilidades necessárias ao treinando para o bom uso da fala em qualquer situação, para 

que este seja capaz de atingir suas metas, seus objetivos, falando com clareza para 

vencer obstáculos como timidez, medo e insegurança. 
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METODOLOGIA 

A fim de ministrar um treinamento correspondente com os objetivos e o conteúdo 

programático segue abaixo: 

1.Modelo andragógico de educação permanente (educação de adultos), com utilização 

de métodos ativo-participativo e ativo-dirigido. 

2.Técnicas práticas e exercícios. 

3.Ferramentas de Coaching e Programação Neurolinguística PNL. 

 

CARGA HORÁRIA 

O treinamento de oratória em grupo (turma) tem carga horária de 12 horas, com o 

número máximo de 20 inscritos. O treinamento de oratória individual tem carga horária 

de 8 horas e pode ser ministrado onde o treinando achar melhor. 

 

 

 

 

 

LUIS BOENERGIO é Professor de Língua Portuguesa, licenciado efetivo da 

Secretaria Estadual de Educação, graduado em Letras pela Universidade Estadual do 

Tocantins. Professional Coach pelo Instituto BCC Coaching de Alta performance. Mestre 

de cerimônias, especialista em cerimonial militar, universitário e protocolo. Palestrante 

motivacional e mídia training. Radialista comunicador, com mais de 15 anos de 

experiência atuando somente em duas emissoras de rádio. 

Repórter apresentador de TV com passagem pelo Sbt e Band. Experiência vitoriosa em 

assessoria de imprensa, atuando como Diretor de Comunicação da Câmara Municipal 

de Araguaína. É Mentoring político em Araguaína e membro do Rotary Club de 

Araguaína. 
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APRENDA COM OS MELHORES... 
 

“Se você falar com um homem numa 
linguagem que ele compreende, isso entra 
na cabeça dele. Se você falar com ele em 
sua própria linguagem, você atinge seu 
coração.” 
 

Nelson Mandela 

 

 

OBRIGADO. 

 

DUVIDAS? 

 

 FALE COM A GENTE...  

 

 

 

 

boenergio@yahoo.com.br Fone (63) 99222-3370 

https://www.pensador.com/autor/nelson_mandela/

